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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08034-25-C PODSTAWY DYDAKTYKI
ECTS: 2 BASIS FOR TEACHING
TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Student poznaje podstawy wiedzy z dyaktyki ogólnej - deficje, przezdmiot zakrrs i zadania. Rozróżnia formy i metody dydaktyczne,cele ogólne i
szczegółowe  nauczania  Poznaje  różne  pomoce  dydaktyczne  a  także  z  zapoznaje  się  z  metodami  pomiaru  dydaktycznego.Pozanje  rolę
nauczyciel w procesie kształcenia.

CEL KSZTAŁCENIA
celem kształcenia jest zapoznanie studentem z podstawowymi wiedzą z zakresu podstaw dydaktyki z uwzgledniem jej przedmiotu, metod, a także
prezentacja ról, które pełni nauczyciel w szkole oraz sposobów prowadzenia lekcji.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  S2A_W01+,  S2A_W02+,  S2A_W04+,  S2A_W05+,  S2A_W06+,  S2A_W07++,  S2A_W08+,  S2A_U01+,
S2A_U02++, S2A_U03+, S2A_U05++, S2A_U06++, S2A_U07+, S2A_K03++, S2A_K04+++, S2A_K05+, S2A_K06+
Symbole  efektów  kierunkowych  KN2_W02+,  KN2_W04+,  KN2_W05+,  KN2_W06+,  KN2_U01+,  KN2_U02+,  KN2_U04+,  KN2_U05+,
KN2_K03+, KN2_K04+, KN2_K05+, KN2_K10+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student definiuje podstawowe terminy z zkresu podstaw dydaktyki ogólnej. (KN2_W02, KN2_W06)
W2 - Student charakterzyuje współczesne teorie nauczania i uczenia się oraz ich uwarunkowania. (KN2_W04, KN2_W05)
Umiejętności
U1 - Student rozumie i porównuje podstawowe pojęcia dydaktyki ogólnej i metodyki przedmiotowej. (KN2_U04, KN2_U05)
U2 - Student rozróżnia cele dydaktyczne, potrafi opisać zasady budowy programów nauczania i scenariuszy lekcji. (KN2_U01, KN2_U02)
Kompetencje społeczne
K1 - Student rozumie rolę nauczyciela w procesie nauczania, a także potrzebę ciągłego rozwoju swych kompetencji nauczycielskich. (KN2_K04,
KN2_K10)
K2 - Student wykazuje się postawą otwartości na nowe wyzwania procesu dydaktycznego i potrzeby swoich uczniów (KN2_K03, KN2_K05)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Okoń W.,  1995r.,  "Wprowadzenie do dydaktyki  ogólnej",  wyd. WSiP, t.1,  s.całość,  2)  Kupisiewicz Cz.,  1984r.,  "Podstawy dydaktyki  ogólnej",
wyd. PWN, t.1, s.całość, 3) Niemierko B. , 1997r., "Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki", wyd. WSiP, t.1, s.całość.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  Okoń  W.,  1978r.,  "Nauczanie  problemowe  we  współczesnej  szkole",  wyd.  WSiP,  t.1,  s.całość,  2)  Niemerko  B.,  1990r.,  "Pomiar  wyników
kształcenia", wyd. WSiP, t.1, s.całość, 3) Kruszewski K. (red), 1994r., "Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela.", wyd. PWN, t.1, s.całość.

Przedmiot/moduł:
PODSTAWY DYDAKTYKI
Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki 
humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy
Kod ECTS: 08034-25-C
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Specjalność nauczycielska w zakresie 
filozofii i etyki
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: I/2

Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Wykład
Wykład - Wykład konwersatoryjny, dyskusja. Analzia 
tekstu. (W1, W2, U1, U2, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin ustny - Egzamin ustny z tematyki wykładów 
na podstawie przygotowanych dla studentóe 
zagadnień (W1, W2, U1, U2, K1, K2)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: psychologia, pedagogika
Wymagania wstępne: psychologia, pedagogika

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Zofia Maria Migus-Bębnowicz
e-mail: zofia.migus@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Zofia Maria Migus-Bębnowicz
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

PODSTAWY DYDAKTYKI
ECTS: 2 BASIS FOR TEACHING

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w wykładach 30,0 godz.

30,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Lektura zadanych książek i artykułów 10,0 godz.

- Przygtowanie do egzaminu 15,0 godz.

25,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 55,0 godz.

liczba punktów ECTS = 55,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 2,20 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,09 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,91 punktów ECTS.


